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Nattvandring för ökad trygghet
Under sommaren och hösten 
2018  inträffade flera allvarli-
ga händelser i Trångsund med 
öppen droghandel, knivdåd, 
personrån och misshandel. Det 
här är en utveckling som oroar 
många invånare och som kom-
munen tar på stort allvar.
Jämförelsesiffror visar dock att 
Huddinge sticker ut som en kom-
mun där brottsligheten inte ökat 
lika mycket som i andra kommu-
ner. Det behöver ändå göras mer 
för att komma tillrätta med nar-
kotikahandeln som driver en stor 
del av våldsutvecklingen. Här  
råder det stor politisk enighet i 
alla partier.
Genom att inrätta ett gemensamt 
organ, som är en sammanslagning 
av den tidigare demokratibered-
ningen och Huddinge brottsföre-
byggande råd, får kommunen nu 
ett samlat arbete för ett tryggare 
Huddinge. 
I den nya Trygghets- och delak-
tighetsberedningen ingår minst 
två representanter från alla par-
tier och polisen har en ledamot. 
Drevvikenpartiets kommunalråd 
Ingalill Söderberg är ordförande.
– I verksamhetsplanen för 2019 
ingår en rad aktiviteter som ska 
stärka tryggheten och bidra till 
att öka jämlikhet och delaktighet 
för våra invånare. Det är bland 
annat återkommande trygghets-
dialoger, stöd till nattvandrare, 
samverkan med civilsamhället, 
demokratidagar, satsning för att 
minska segregation och framta-
gande av ett brett, kommunöver-
gripande preventionspaket, säger 
Ingalill Söderberg.
Beredningen ska dessutom följa 
kommunens arbete med de nya 
riktlinjerna för kamerabevak-
ning, klotterrelaterad skadegö-
relse, förebygga och förhindra 
våldsbejakande extremism samt 
följa arbetet med trygghet och 
säkerhet i samhällsplaneringen.

Den styrande koalitionen har 
också fokuserat på att förbättra 
skolresultaten och satsat på fler 
feriepraktikplatser för ungdomar. 
Alla ungdomar som ville ha ett 
sommarjobb fick också en plats 
2018. Särskilt viktiga är de jobb 
där ungdomar håller snyggt i  
Skogås, Flemingsberg och  
Vårby.
Den politiska inriktningen för 
mandatperioden innehåller också 
flera förslag för att öka trygghe-
ten, såsom fler trygghetskameror 
på brottsutsatta platser, att ut-
veckla och upprusta våra lokala 
centrum samt att frigöra lokaler 
för föreningslivet.
– Kommunen kan inte göra allt 
och därför är vi väldigt glada för 
det fina samarbetet som finns 
mellan kommunens olika verk-
samheter, polisen och fastig- 

hetsbolagen. Samverkan med 
föreningslivet och frivilliga natt-
vandrare är också mycket vik-
tigt för att öka tryggheten i våra  
bostadsområden, säger Ingalill 
Söderberg.
Vill du också vara med och natt-
vandra för ett tryggare Trångsund, 
anmäl dig i Facebookgruppen 
Kvällsvandrare i Trångsund/
Skogås eller till kommunens  
säkerhetssamordnare.

Frivilliga nattvandrare bidrar till ökad trygghet i Trångsund på fredags- 
och lördagskvällar. Foto: Ingalill Söderberg



Så kan vattnet i våra sjöar bli bättre
Tillsammans med Stockholm 
stad och Stockholm vatten, 
kommer Huddinge kommun 
i ett pilotprojekt försöka för-
bättra miljöstatusen för sjön 
Magelungen. 
Sjön är idag övergödd med för 
hög halt av lättrörligt fosfor i  
sedimenten på botten. 
Metoden som ska användas kall-
las fosforfällning och går ut på 
att binda fosforn i vattnet och låta 
det klumpa ihop sig och sjunka 
till botten i en säker och stabil 
form.
För detta kommer aluminium-
klorid att användas som beräknas 
kunna minska mängden fosfor 
med 500 kg per år.
Förutom Magelungen, kommer  
Orlången, Trehörningen och sist 
Drevviken att behandlas. 

Om ni åker förbi Trångsunds 
centrum via Trångsundsvägen 
har ni säkert lagt märke till 
arbetet under hösten och vin-
tern. 
Vägarna har rivits upp, trottoaren 
likaså. En rondell har försvunnit 
och vid överfarten har korsning-
en fått en upprustning. Allt detta 
ska förbereda arbetet för det nya 
tillskottet av bostäder i området.
Byggnationen började hösten 
2018, men redan nu kan man se 

Plats för ungdomar i Trångsund

en mörkblå huskropp resas upp 
på Korpstigen, berget bakom 
busshållplatsen. 
Totalt blir det två nya bostads-
hus, varav ett blir för ungdomar. 
Där blir det 62 ungdomsbostä-
der och lite senare byggs 125 
lägenheter i 5-7 våningar på an-
dra sidan Trångsundsvägen där 
garagen idag står. Inflyttning till 
ungdomsbostäderna planeras ske 
i början av 2020.

Alla dessa sjöar ingår i Tyresåns 
sjösystem och påverkar varan-
dra, därför kommer åtgärderna 
att samordnas under 2019 och 
2020. 

Flytbrygga vid Gladövik i Orlången, 
en av sjöarna som ska åtgärdas. 
Text: Emil Holmlund, foto: Ingalill 
Söderberg

En ny förskola kommer att byg-
gas där förskolan Svalan idag 
står vid Österleden i Skogås. 
Den nya förskolan kommer vara 
större och tillgodose tillskottet av 
barn när de nya bostäderna byggs 
längs Österleden och vid Sjötorps-
parken. 
Förskolan får åtta avdelningar 
med som mest plats för 160 
barn. 
En av dessa avdelningar blir  
utformad för barnomsorg på  
obekväm arbetstid, ett så kallat 
nattis. Fram till nu har detta en-
bart funnits i Huddinge centrum, 
men nu ska detta erbjudas i den 
östra kommundelen också.  

Nya förskolan Svalan



Hur ska vårt samhälle växa?

Ljusning för rastgård
De senaste åren har det  
förekommit flera tveksamma 
byggprojekt där byggföretag 
velat, och ibland lyckats, bygga 
ett stort antal bostäder där det  
tidigare stod en villa eller ett 
fritidshus.
Det mest uppmärksammade  
fallet är på Hjärtervägen i Stor-
torp, där kommunen först bevil-
jade bygglov för ett flerfamiljs-
hus med tio lägenheter i två plan 
med inredd källare och vind. Det 
överklagades i flera instanser och 
till slut avslog Mark- och miljö-
domstolen bygglovet. 
Rivningen av den gamla villan 
som stod på tomten gick inte 
korrekt till och miljöfarliga riv-
ningsmassor ligger delvis kvar 
än i dag. Det är fastighetsägarens 
ansvar att forsla bort de farliga 
rivningsmassorna och kommu-
nen kommer att ansöka om vites-
förelägganden och följa upp med 
markprovtagning när städningen 
är klar. 
Nu har tomten styckats i tre nya 
tomter, där avsikten är att bygga 
tre tvåfamiljshus. Så ärendet är 
tyvärr inte avslutat, utan fortsätt-
ning följer.
Kommunen har efter detta och 
liknande fall ändrat sina rutiner 
och bedömningar av bygglov och 

man eftersträvar bättre informa-
tion till grannarna.

Drevvikenpartiet drev i valrö-
relsen frågan om ”förtätning 
med hänsyn” där dialogen med  
berörda grannar måste bli bättre 
vid ny- och ombyggnationer. 
Vi ska under mandatperioden  
arbeta för detta. En eventuell 
förtätning av i befintliga villa-
områden ska ske på ett varsamt 
sätt, harmoni ska råda mellan  
nybyggnation och den äldre  
villabebyggelsen och hänsyn ska 
tas till skala och karaktär.
Det här är såklart en svår balans-
gång, särskilt i de villaområden 
som ligger i nära kollektivtrafik, 
där vi behöver få till fler bostäder. 
Det är också svårt att göra alla 
nöjda, både de som vill bygga ut 
och de som vill bevara området 
som det är. Det viktigaste är en 
tät dialog med grannar i ett tidigt 
skede, oavsett vad som planeras.

Fortsättning följer i Stortorp

Drevvikenpartiet har under 
många år drivit frågan om 
en hundrastgård i östra Hud-
dinge, företrädesvis på Nytorps 
mosse. 
Detta och många medborgarför-
slag på samma tema har avslagits 
genom åren. 
Nu har vi äntligen fått till ett 
positivt beslut där kommunen 
ska se över möjligheten för fler 
hundrastgårdar. Idag finns bara 
en i hela Huddinge kommun,  
placerad i centrala Huddinge. 
Vi vill också att man ska se över 
möjligheten att hundägarna själva 
kan sköta rastgårdarna.
Medan vi väntar på det kan man 
gå till den hundrastgård som 
Stockholms stad nyligen har 
uppfört på Fållansidan vid kom-
mungränsen mot Farsta. 

Hjälp oss felamäla
Står en bil felparkerad? Är gatu-
belysningen dålig? Någon som 
har dumpat skräp olagligt? Dålig 
snöröjning eller sandsopning? 
Finns det klotter någonstans?
Vår kommun är ju som ni vet  
enorm till ytan. De ansvariga har 
ibland svårt att hålla koll på alla 
områden, speciellt här borta i öst-
ra kommundelen. 
Ni får gärna hjälpa 
dem på traven ge-
nom att anmäla alla 
otrevligheter i appen 
Huddinge felanmälan, som finns 
på Appstore, Google Play eller i 
ett formulär på Huddinge.se. 
Tillsammans kan vi göra vår när-
miljö trevligare, snyggare och 
tryggare!

Sophie Giers-Arekrans är ny 
områdesstrateg för östra Hud-
dinge. Vid ett frukostmöte för 
företagare på Engelska skolan 
i Länna berättade hon om sitt 
uppdrag.
– Det är mycket på gång i östra 
Huddinge med både nya bostä-
der, parker och utveckling av 
Entré Skogås. Översiktsplanen är 
ett ramverk, där vi nu ska ta nästa 
steg med en utvecklingsplan för 
Skogås och Trångsund, säger  
Sophie Giers-Arekrans.
I utvecklingsplanen ska invånarna 
få tycka till om hur de vill att sam-
hället ska växa fram och se ut i 
framtiden. 

– För att lyckas genomföra allt 
är det viktigt att tidigt få med sig 
invånare och företagare. De som 
är verksamma på platsen är också 
de som känner den bäst, säger 
Sophie Giers-Arekrans.
Text och foto: Ingalill Söderberg



Fler partier vill dela sin kommun

Rebus-tävling
Lös rebusen och  

maila ditt svar till 
info@drevvikenpartiet.se 

senast den 30 april så  
tävlar du om tio biobiljetter.

Teckningar: Ellen Reuterberg

Tanken om att dela kommunen 
lever kvar i såväl Huddinge 
som i Tullinge men har också 
väckts på andra håll i länet.

Efter valet 2018 
har nu den nya 
kommunledning-
en i Nynäshamns 
kommun börjat 
ett samarbete med 

Sorundanet, Nynäshamns kom-
munparti. De har haft en vilja att 
dela kommunen sedan inträdet i 
kommunfullmäktige 2006.
Partiet har ambitionen att  
Nynäshamns kommun ska delas 
upp i två delar, en med Ösmo, 
Torö och Sorunda och en som 
omfattar Nynäshamns stad. 
Nu är överrenskommelsen för 
samarbetet klart, där kravet var 
att en utredning ska tillsättas 
under mandatperioden för att se 
över möjligheterna för en kom-
mundelning. 
– Det finns en del ute i Sorunda 
som tycker sig vara särbehandla-
de på ett negativt sätt och därför 
då eventuellt vill dela upp kom-
munen i två delar. Sorundanet 
har haft det som en valfråga /…/ 
och det avtalet avser vi att hålla 
oss till. Sen får vi se vad en sådan 
utredning ger vid handen, säger 
Harry Bouveng (M) kommunal-
råd till tidningen Skärgården.
Men vem som ska göra utred-
ningen är inte ännu klart men  de 

tror att det är bäst att den görs av 
någon extern, oberoende part.
Vi i Drevvikenpartiet kan bara 
hoppas att vi får till något lik-
nande här i Huddinge, då det 
är mer än tio år sedan den se-
naste folkomröstningen gjordes.  
Demografin har förändrats avse-
värt och alla de stora utvecklings-
projekten pågår i andra delar av 
kommunen. 

Drevvikenpartiet vill att den Öst-
ra kommundelen (den lila delen 
på kartan nedan) blir en egen, 
lätthanterlig och mer demokra-
tisk kommun.
Vi skulle då bli drygt 25 000 invå-
nare, som en normalstor svensk
kommun.
Den västra delen kan efter en del-
ning koncentrera sin utveckling 

till centrala Hud-
dinge, Flemings-
berg och Kungens 
kurva, där en stark 
exploatering redan 
pågår.
Vi tror på närde-
mokrati, där våra 
invånares röster 
enkelt når besluts-
fattarna och där 
tjänstemän med lo-
kalkännedom kan 
göra det bästa för 
invånare, närings-
liv och besökare.

Efter valet, där Drevvikenpar-
tiet fick ett tredje mandat, har 
vi valt att fortsätta samarbetet 
och styra kommunen tillsam-
mans med Allianspartierna och  
Huddingepartiet. 
Vi har fått många uppdrag 
i nämnder, beredningar och  
bolagsstyrelser som vi förde-
lat på 19 förtroendevalda, varav  
flera helt nya. Det är roligt att nya 
medlemmar vill engagera sig för 
lokal politik och vår östra kom-
mundel. 
Läs om våra förtroendevalda och 
hur du kan engagera dig på vår 
hemsida www.drevvikenpartiet.se

Tack för ditt stöd!


